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 االسمنت

 مقدمة -1

 الزمن من فترة بعد لصلدة تتحول لزجة، مونة على نحصل الماء لها أضفنا إذا ناعمة، مادة هو األسمنت

 الكفاءة لألسمنت أن أى هٌدرولٌكٌة خواص لألسمنت أن نقول وبالتالً السواء، على الهواء أو فى الماء

 وتكوٌن المختلفة الكٌمٌائٌة التفاعالت لبعض نتٌجة الماء تحت الصلبة حالته إلى صول والو على التجمد

 المواد بٌن التالصق عن مسئولة الحمة كمادة هام دور لألسمنت فإن لذلك. الماء لتٌارات مقاوم منتج

 .والمعمارٌة اإلنشائٌة األعمال فى بكثرة األسمنت استخدامات فى ٌظهر الدور وهذا والعناصر المختلفة

 اسبٌدن جوزٌف كتشفهاي الذ البورتالندىالمعروف والشائع االستخدام فً البناء هو االسمنت  األسمنت

 البورتالندى األسمنت صالدة تشابه إلى عشر . ٌرجع اسم بورتالند التاسع القرن أوائل فى االنجلٌزى البناء

 األسمنت من النوع هذا على أطلق لذلك بورتالند بإنجلترا جزٌرة فى الموجودة البناء أحجار بعض مع

 حتى فرن فى الجٌري والحجر جًدا الناعم الطٌن من تسخٌن خلٌط من ٌنتج والذي البورتالندى باألسمنت

 .الهواء فى أو الماء تحت الحمة أسمنتٌة على مادة حصللن الكربون أكسٌد ثانً ٌتطاٌر

 صناعة وانتاج االسمنت البورتالندي -2
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زمن التجمدفً   
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 مكونات االسمنت وتركيبه الكيمياوي -3

 الحدٌد وأكاسٌد لومٌنا واأل والسٌلٌكات الجٌر فى تنحصر البورتالندى لألسمنت األساسٌة المكونات

 على ٌحتوي والذي الكلنكر وٌتكون باألفران الحرق عملٌة علٌها م وٌت المكونات هذه وعندما تخلط

  -:مركبات رئٌسٌة هً  أربعة
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 كونة لالسمنت البورتالنديمالحدود التقريبية لالكاسيد الجدول يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اماهة االسمنت -4

ىي عممية تفاعل مركبات االسمنت مع الماء لتكوين مركبات جديدة لتجعل من االسمنت مادة ذات خواص 
( hardening( والتصمب )setting( ولو خاصية التجمد )adhesive( وتالصقية )cohesiveتماسكية )

بفعل ىذه التفاعالت الكيميائية مع الماء لتجعمو قادرًا عمى ربط المواد االخرى ) ركام ناعم وخشن ، حديد( 
 . مع بعضيا البعض وتحوليا إلى وحدة متكاممة متراصة

ختمف تىذا التفاعل  منان عممية تفاعل مركبات االسمنت مع الماء من ناحية السرعة  والحرارة المنبعثة 
 -من مركب الى اخر وكما يمي:

 االلومينات تمركبا  
في اعطاء المقاومة لعجينة االسمنت قميمة جدا و تحدد في االيام االولى فقط بين  C3Aان مشاركة المركب 

يكون اسرع المركبات تفاعال مع الماء وىذا التفاعل يكون مصحوبا بحرارة عالية  C3Aان المركب يوم.  1-3
 التماسك السريع ىذا عمى يطمق الماء، مع السمنت مزج من دقائق عدة بعد التماسك من نوع إلى يؤدي مما

 .(Flash Setting) او الفجائي

C3A +01H2O =========  C3A.nH2O        ) ( الكالسيوم المائيةالومينات  
تقل بالتدريج الى ان تستقر الى بمورات صفائحية  nحيث ان قيمة يكون غير مستقر   ان ىذا المركب 

سداسية من الومينات الكالسيوم المائية وتترك فجوات تؤدي الى ضعف مقاومة العجينة االسمنتية في النياية 
ىيكل الى ان يشكل ىذا المركب يد والسريع يؤدي واذا تركت ىذه المشكمة بدون معالجة فان التفاعل الشد

اضافة ب يكونبالتفاعل . ان عالج ىذه المشكمة  ) مح لممركبات االخرى )السميكاتواليسعجينة االسمنت 
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مع الماء اذ يتفاعل الجبس  C3Aالجبس الى الكمنكر قبل عممية طحن االسمنت النو يعمل كمؤخر لتفاعل 
يؤخر تفاعميا مع الماء متيحا  لكوبذ C3Aمكونا سمفو الومينات الكالسيوم الغير الذائبة حول حبيبات ال معو 

 .C3Aوالذي يكون تفاعميا ابطأ من  C3Sوقتا كافيا الماىة 
  

C3A + 22 H2O + 3CaSO4.2H2O ============ C3A.3CSO4.30H2O (Ettringite) 
  .إترنجيت جبس=========== + ماء + الكالسيوم ألومينات ثالث

 النيائي المنتج وىى بالتدريج أحادية كبريتات إلى ويتحول تترسب الترنجيت ويكون مركب غير مستقر
 البورتالندى. األسمنت إلماىة

 
C3A + 01 H + CaSO4.2H2O ================== C3A.CaSO4.02H2O (monosulfate) 

 الكبريتات أحادى جبس======= + ماء + المتبقية الكالسيوم ألومينات ثالث
 

اذا توفر في االسمنت بنسب مقبولة ىو ان حرارة االماىة العالية المنبعثة عند تفاعمو مع  C3Aتكون فائدة 
 .الماء تشجع باقي المركبات عمى التفاعل بسرعة مقبولة )تزيد من سرعة التفاعل لباقي المركبات(

 C2Sو  C3Sلكن اقل من  C3Aاو الفريت فيو مركب خامل نوعا ما واكثر استقرار من  C4AFاما مركب 
في االسمنت حيث في االسمنت المقاوم  C3Aوالحرارة المنبعثة اقل. كمما تزيد نسبة ىذا المركب تقل نسبة 

 .C3Aلمكبرتيات تتم اضافة حديد لتزيد نسبة الفريت وتقل نسبة 
 

 اماهة السميكات 
من المركبات االسمنتية المسؤلة عن اعطاء المقاومة النيائية لييكل عجينة  C2Sو C3Sيعتبر المركبين 

 سيميكات وثانيC2S الكالسيوم   سيميكات ثالث تفاعل فى تنحصر السيميكات إماىة إن االسمنت.
 ولكنيا التكوين، فى متشابية الكالسيوم سيميكات ىيدرات من مجموعة تنتج والتي C3S الكالسيوم
ابطا من  C2Sكذلك فان تفاعل  .كيميائيا المتحد الماء ومحتوى السيميكا/نسبة الكالسيوم فى تتفاوت
C3S  مما يجعلC2S  مسؤول عن المقاومة المتاخرة وC3S .مسؤول عن المقاومة المبكرة 

 التالية:                         من المعادالت يمكن توضيح عممية اماىة السميكات 
2C3S (Alite) + 2H =========== C3S2H3 (Calcium Silicate Hydrate) + 3CH 

 كالسيوم ىيدروكسيد + المماىة الكالسيوم سيميكات ماء========== + الكالسيوم )األليت( سيميكات ثالث

Ettringite 
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2C2S (Belite) + 4H ========== C3S2H3 (Calcium silicate Hydrate) + CH 
 كالسيوم ىيدروكسيد + المماىة الكالسيوم سيميكات ماء========== + )البميت( الكالسيوم سيميكات ثاني

 
 ينتج عنيا C3Sاماىة وفي ىذا التفاعل نالحظ ان   

 61 %المماىة الكالسيوم سيميكات. 
 33الكالسيوم. % ىيدروكسيد 

 فنالحظ C2Sاما بالنسبة ل 
 22 %المماىة الكالسيوم سيميكات. 
 12الكالسيوم. % ىيدروكسيد 

 :ومن هنا يتضح أن
 المقاومة القصوى لألسمنت البورتالندى المحتوى عمى نسبة أعمى من ثالث سيميكات الكالسيوم  

يكون أقل من مقاومة األسمنت المحتوى عمى نسبة أعمى من ثاني سيميكات الكالسيوم )ألن الناتج 
من سيميكات الكالسيوم المماىة لتفاعل ثاني سيميكات الكالسيوم أكبر من تفاعل ثالث سيميكات 

 الكالسيوم(
 مال فى البيئات أن األسمنت المحتوى عمى نسب عالية من ثاني سيميكات الكالسيوم يكون أكثر تح

الحامضية والكبريتية عن األسمنت المحتوى عمى نسب عالية من ثالث سيميكات الكالسيوم بالمقارنة 
بثاني سيميكات الكالسيوم، وزيادة ىيدروكسيد الكالسيوم تؤثر بشكل فعال عمى قوة تحمل عجائن 

 األسمنت المتصمب فى البيئة الحامضية أو الكبريتية.
 لكالسيوم يماه بمعدالت أسرع من إماىة ثاني سيميكات الكالسيوم حيث أن ثالث أن ثالث سيميكات ا

سيميكات الكالسيوم يبدأ فى التفاعل فى حدود الساعة من لحظة إضافة الماء إلى األسمنت،ولذلك 
 .فإنو يحتمل أن يساعد فى زمن التجمد النيائي لألسمنت وباألخص مع وجود الجبس

 نسب عالية من ثالث سيميكات الكالسيو م أكثر استخدما فى العناصر  يعتبر األسمنت المحتوى عمى
المطموب ليا مقاومة مبكرة عالية بالمقارنة باألسمنتات المحتوية عمى نسب عالية من ثاني سيميكات 

 الكالسيوم.
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  المركبات الثانوية لالسمنتاماهة 
 MgO  وFree CaO  

الحر في االسمنت بسبب استخدام نسبة عالية من حجر الكمس في صناعة  CaOيتواجد مركب 
مع ىذا المركب  C2Sاالسمنت او بسبب عدم وصول درجة حرارة الفرن بالشكل الذي يضمن تفاعل 

بشكل حر  CaOوتواجد  C3Sوقميمة من  C2Sبحيث يكون الناتج كمية عالية نسبيا من  C3Sلينتج 
ان د الخام الداخمة في صناعة االسمنت. ان تاثير ىذا المركبان ىو فيتواجد في الموا MgO. اما 

تكون اكبر حجما من   (Mg(OH)2 & Ca(OH)2)المركبات الناتجة من تفاعميما مع الماء 
المتفاعالت فتسبب تمدد يؤدي الى اجيادات تؤدي الى اضعاف مقاومة العجينة االسمنتية وخاصة 

مع الماء فيظير تاثيرىا باالعمار المتاخرة بعد تصمب العجينة. ان ىذه المركبات تتفاعل بشكل بطئ 
لذلك فمن الظروري تحديد نسيتيما في االسمنت بشكل اليؤثر في النياية عمى المقاومة. وىناك 

لعجينة االسمنت يتضمن تعريض العجينة لضروف  Soundnessفحص يسمى فحص الثبات 
لتمدد التي يسببيا ىذان المركبان وحددت المواصفة ىذه معجمة لمتفاعل )ضغط وحراره( لمتنبأ بنسبة ا

 %.8.2النسبة بان التتجاوز 
 K2O  وNa2O 

وىي موجودة في المواد االولية الداخمة في صناعة االسمنت . ىذه   Alkalisوتسمى ايضا القمويات 
الركام وبالتالي تسبب انتفاخ عمى سطح المركبات قد تتفاعل مع بعض انواع الركام ويكون الناتج مركبات 

وذلك عن   %8.6ضعف مقاومة المونة او الخرسانة. لذا يجب تحديد نسبتيا بان اليتجاوز مجموعيا 
طريق فحص خاص معجل لمتفاعل. يكون تاثيرىا عمى المنشات الييدروليكية اكثر من غيرىا حيث ان 

 فة يقل ىذا التاثير.تاثيرىا يحتاج الى الماء كي يتم التفاعل. يكون تاثيره في االجواء الجا
 H2O 

. يكون مصدره من الجبس المستخدم او من  Lose of ignitionاو  L.O.Iفي التحميل الكيمياوي ىو 
 الخزن الغير جيد ويعبر عن مدى تمف االسمنت .

 SO3 
يوجد في المواد االولية او من الجبس المضاف قبل طحن الكمنكر لتاخير تفاعل االلومينات غير ان 

 بكثرة يسبب تكون الترنجايت في اعمار متاخره تسبب اجيادات بسبب التمدد وتضعف المقاومة.وجوده 
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 انواع االسمنت البورتالندي -5
 االسمنت البورتالدي العادي ) Ordinary Portland Cement (Type I :- 

% من مجموع انواع االسمنت العادي اذا انو مالئم جدًا 35وىو اكثر االسمنت استعمااًل حيث يمثل  
 لالنشاءات الخرسانية العامة عند عدم تعرض االنشاءات لمكبريتات في التربة وفي المياه الجوفية.

 
  وم لمكبريتاتاالسمنت البورنالندي المقا   Sulfate Resistance Portland Cement:-  

)زيادة نسبة الحديد في المواد  وىو اسمنت ذو محتوى منخفض من المونيات الكالسيوم الثالثية 
مع امالح الكبريتات ىذا المركب  تفاعل لتفادي مشكمة ( C3Aوتقل نسبة  C4AFاالولية ليتكون 

ة الشديدة فاعميوخاصة االمالح ذات ال او من الركام المستخدم في صنعيا القادمة من خارج الخرسانة
ي الى تفتيت الخرسانة تدريجيًا . يستخدم في وكبريتات الصوديوم التي تؤد مثل امالح الماغنيسيوم

 المنشات المعرضة لمتربة مثل االسس وجدران السراديب واالعمدة تحت مستوى مانع الرطوبة.
 
 االسمنت البورتالندي سريع التصمب  High early strength  :- 

تشابو االسمنت البورتالندي العادي كثيرًا اال انو يطور المقاومة بصورة أسرع من االسمنت العادي 
 . يمكن الحصول عمى ىذا النوع من االسمنت ولذلك يطمق عميو االسمنت ذو المقاومة البكرة العالية 

ة ماىالسطحية لالبزيادة النعومة وبالتالي زيادة المساحة و  C2Sوتقميل مركب  C3Sبزيادة مركب 
المقاومة الفرق في اكثر بزمن اقل من االسمنت البورتالندي االعتيادي. لكن  CSHوتكوين مركبات 

 االعتيادي. يكون قميل بين ىذا النوع و االسمنت  في االعمار المتاخرة
طمب رفع ضل االكتساب السريع لممقاومة ويتيستخدم ىذا النوع من االسمنت في المحالت التي يف

لقوالب باسرع وقت، ويستعمل ايضا عندما يتطمب الحاجة لخرسانة ذات مقاومة انضغاط عالية دون ا
المجوء الى استعمال كمية اكبر من االسمنت ويفضل استعمالة ايضا في االجواء الباردة لحماية 

رة المنشأ من اضرار االنجماد المبكر اال انو غير مفضل في الكتل الخرسانية الكبيرة بسبب حرا
   االماىة العالية.

 االسمنت البورتالندي منخفض الحرارة Low Heat Cement :-  
يستعمل ىذا النوع في الخرسانة الكتمية مثل السدود والغرض من االستخدام ىو تقميل كمية حرارة 

االنكماش في الخرسانة ، وبذلك  ممية التصمب ، إذ بذلك يقلاالماىو الناتجة من التفاعل أثناء ع
اي تكون مقاومتو المبكرة منخفضة لكن  ب، ويتصف ىذا االسمنت ببطء التصم نتفادى التشققات
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ويفضل استخدام ىذا النوع من  .المقاومة في االعمار المتاخرة مساوية تقريبا لالسمنت العادي
او  C3Aالسمنت بتحديد كمية االسمنت في االجواء الحارة. يمكن الحصول عمى ىذا النوع من ا

C3A + C3S . 
 السمنت المعدل  اModified cement :- 

حيث عادي البورتالندي السمنت واالخفض الحرارة بورتالندي منالسمنت اال وىو يجمع بين خواص
واقل بقميل من الحرارة ليذا النوع أعمى بقميل من االسمنت منخفض الحرارة  انبعاثيكون معدل سرعة 

، بينما يكون معدل سرعة اكتساب المقاومة مماثل لالسمنت العادي ، ويستعمل في العادياالسمنت 
اقل من تمك المنبعثة من االسمنت العادي مثل يتطمب ان يكون حرارة االماىو  المنشآت التي

االسمنت المستخدم في صب الكتل الضخمة او الصب في الجو الحار مع الحفاظ عمى مقاومة 
 . ي تتأثر بالكبريتات بدرجة متوسطةالت يستخدم في المحالت ، اوعا مامبكرة مناسبة نو 

 
  االسمنت البورتالندي خبث االفران العالميةPortland blastfuramce slag cement :- 

حيث نحصل عمى كمية متساوية من  ان الخبث ىو فضالت صناعية تاتي من تصنيع الحديد الخام
الحديد والخبث كما انو يحتوي عمى خميط من الجير والسميكا وااللومينا وىي نفس االكاسيد التي 

 يصنع منيا االسمنت البورتالندي ولكن بنسب مختمفة.
)بعد تبريده وطحنة الى حبيبات مشابية  يصنع ىذا االسمنت وذلك بطحن خبث االفران العالية  

% من 65السمنت البورتالندي بحيث التتجاوز نسبة الخبث مع كمنكر ا م حبيبات االسمنت( بالحج
. يمتاز ىذا النوع من االسمنت وزن الخميط، او باضافتو الى المواد االولية في صناعة االسمنت

 -البورتالندي بـ :
ن استخدامو في تفاعمو بطئ مع الماء لذلك تطور المقاومة بطئ وانطالق الحرارة بطئ لذلك يمك -

 الخرسانة الكتمية واليمكن استخدامو في االجواء الباردة.
ويقمل من  C4AFمقاومتو لمكبريتات افضل من االسمنت االعتيادي ) وجود الحديد يزيد من  -

C3A  .)  
 االسمنت البورتالندي األبيض White Cement :- 

لالغراض استعماالتو % وتتمخص 1ال تزيد عن  ه بالمون األبيض الن نسبة اكاسيد الحديديرجع تميز 
المعمارية فقط ويمكن اضافة الوان لو واليمكن استخدامو في المحالت االخرى بسبب ضعف 

 واالنكماش العالي. المقاومة
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 : االسمنت المقاوم لمبكتريا-  
لخاصية لمقضاء عمى اينتج بإضافة مادة مقاومة لمبكتريا إلى الكمنكر عند الطحن مما يكسبو ىذه 

التي تتفاعل مع مشكمة تآكل أرضيات مصانع األغذية وحماية الحوائط من األحماض العضوية 
 مكونات االسمنت .

  االسمنت البوزوالنيPozolanic Cement:- 
المواد البوزوالنية ىي مواد طبيعية او صناعية حاوية عمى السميكا او سميكا وااللومينا اذا تم حرقيا 

. (reactive)الحرارة العالية  وطحنيا الى مواد ناعمة تتحول الى صورتيا القابمة لمتفاعل بدرجات 
بوجود الماء تتفاعل مع ىيدروكسيد الكالسيوم الناتج من اماىة السميكات لتكوين مركبات ذات خواص 

كن . ىذا لتفاعل يكون بطئ فيكون تطور المقاومة ليذا النوع من االسمنت بطئ ل(CSH)اسمنتية 
المقاومة النيائية تكون اعمى من االسمنت البورتالندي العادي. تكون حرارة االماىة منخفضة لذلك 
يمكن استخدامو في الصبات الضخمة والسدود. ومن مساوئو انو كمما تزيد كمية المواد المتفاعمة مع 

ريدات مع حديد ىيدروكسيد الكالسيوم تقل القاعدية فيكون االسمنت حامضي يشجع عمى تفاعل الكمو 
   التسميح فيحدث التاكل.

 
 -الغير بورتالنديك انواع اخرى من االسمنت -6

  سمنت التمددExpansive Cement : 
في صناعة ىذا االسمنت تستخدم مواد تساعد عمى التمدد وتضاف الى االسمنت االعتيادي )مثل 

وىي عادة خبث االفران العالية لتستقبل وببطئ  (Stabilizer)االترنجيت( وتستعمل ايضا مادة مثبتة 
الفائض من كبريتات الكالسيوم. ان تكوين االترنجيت يكون في حالة الخرسانة وىي طرية اي ليس 
ىناك مجال لتوليد اجيادات بسبب الزيادة الحجمية. يستخدم ىذا النوع من االسمنت لتجاوز حالة 

المناطق ذات االجواء الحارة. ويستخدم ايضا عندما االنكماش في االسمنت االعتيادي وخاصة في 
نريد ان نبدل خرسانة مصبوبة باخرى صالحة في منشأ ما كي التبقى فواصل بين الصبة القديمة 

 والجديدة ، ىذه الخاصية تمكننا من ممئ الثغرات في االنفاق والسراديب بحقن مونة ىذا االسمنت.
  االسمنت عالي االلوميناHigh Alumina Cement :- 

او مايسمى ايضا االسمنت الحراري حيث انو يقاوم الحرارة العالية ويستخدم في االفران التي تتطمب 
حرارة عاليةز يصنع ىذا النوع من االسمنت من صخور البوكسايت التي تمتاز بان فييا نسبة الومينا 

ضة القاعدية. ان منخف C3Aعالية ومن الحجر الجيري والمركب الرئيسي في ىذا االسمنت ىو 
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انخفاض القاعدية يقمل من خطر تكوين االترنجيت وكذلك يقمل من انخفاض المقاومة في درجات 
و  CaOفما فوق الى  488oCالحرارية العالية بسبب تحمل ىيدروكسيد الكالسيوم في درجة حرارة 

 الحجم. يتبخر الماء وىذا المركب اذا تعرض لمماء يحصل تفاعل عكسي يؤدي الى زيادة في
في درجات الحرارة االعتيادية يفضل استخدام االسمنت البورتالندي االعتيادي بدال من االلوميني وذلك 

( يفضل استخدام االسمنت 288oCلضعف مقاومة االخير لكن في درجات الحرارة العالية ) اعمى من 
 االلوميني.


